
In onze Europese landen, zoals in vele andere landen, zijn de 
gezondheidskosten niet meer houdbaar. Beperkingsregels 

worden toegepast op alle niveaus en dit op een meer en meer 
dwingende wijze voor de verzorgingsdiensten. 

De ziekenhuizen ontsnappen niet aan deze druk. Zij moeten 
de zorgkwaliteit behouden met een financiering die constant 
vermindert.

Daar en boven vraagt de Federale Overheid Dienst van 
Volksgezondheid steeds meer informatie om zo de activiteit van 
het ziekenhuis te vergelijken met de nationale gemiddelden.

Een programma voor het geheel van uw MZG-gegevens

De administratieve gegevens betreffende de verblijven 
uniek zullen zijn voor alle modules, dit garandeert dat 
de gegevens in 1 enkele keer gezamenlijk opgestuurd 
worden naar het ministerie

Gemakkelijk opvolgen van dossiers door de controle 
programma’s en de ingave lijsten geëxporteerd naar EXCEL

Waarborg van de samenhang van de gegevens 
tussen de verschillende files van de gehele mZG

Mogelijkheid aan de ingevers om de ingegeven dossiers 
te noteren als ze in orde zijn of niet, met een eventuele 
commentaar

Mogelijkheid om feedbacks af te drukken voor gebruik 
door artsen verantwoordelijk voor de dossiers 

Flexibiliteit en dynamiek van de ingegeven items dankzij 
hun activatie datum

Mogelijkheid tot centrale of niet centrale ingave

Mogelijkheid van de integratie van gegevens komende 
van een verpleegdossier of van een scanprogramma

Definitie van een ingave stramien per verpleegeenheid 
voor de verpleegkundige gegevens van verblijven en 
personeel gegevens.

VOORDELEN

 is al klaar voor de 
codering van de ICD-10 

codes en de wisseling van 
deze gegevens met de 

webversie van 3M

ICD-10



Aarzel niet om onze internetsite voor 
aanvullende informatie te raadplegen 
en om deze brochure te downloaden 

aan het Pdf-formaat.

1 MG-MZG codering
De mG-mZG maakt een synthese rapport aan van de medische 
activiteit, die overeenkomt met een patiënt tijdens zijn verblijf in het 
ziekenhuis (ziekenhuisverblijf, verblijf dagziekenhuis en langdurig 
verblijf). 

Een maximum aan informatie wordt uit de reeds ingegeven 
gegevens afgenomen tijdens het verblijf van de patiënt. Het geheel 
van informatie, die een mG-mZG vormt, kan geraadpleegd, 
aangevuld, gewijzigd worden op het scherm en gecontroleerd 
worden alvorens het dossier naar een magnetische support wordt 
doorgegeven. 

Diverse opvolglijsten van de ontbrekende of foutieve dossiers 
en de feedbacks voor gebruik door verantwoordelijke artsen zijn 
beschikbaar vanuit de mG-mZG dossiers.

Onze toepassing mG-mZG heeft een interface met 
de toepassing CodeFinder van het bedrijf 3M, en dit 
laat een automatische berekening toe van de DRG van 
de patiënt tijdens de codering van zijn dossier of door 
het gehele verblijf over te nemen op het niveau van 
de ICD diagnoses en ingrepen. Bij de terugkomst van 
de 3M, laat het scherm diverse informaties zien van 
de bijzonderheid van het verblijf: Gfin, G potentieel, 
oneigenlijke. De gebruiker ziet eveneens het verschil van 
ligduur van het verblijf tov het nationaal gemiddelde. Een 
batch berekening is eveneens beschikbaar.

2 VG-MZG codering
De VG-mZG, tweede module van ons gamma  , laat het toe 
om de verpleegkundige gegevens en personeelsgegevens in te 
geven volgens de richtlijnen van de FOD. Het sleutelwoord van de 
module is: DYNAMISCH.

Inderdaad, het is mogelijk om, ten eerste, de verschillende ITEMS 
voor elk type van ingave te bepalen (verplegend, dagelijks personeel 
en tijdelijk personeel) door de activatie-datum te bepalen. Op dit 
niveau, bepaalt het ziekenhuis, boven op de officiële code van het 
item verplicht door het ministerie, de code die hij wilt aangeven in 
de ingave-programma’s. De verschillende toegelaten waarden in 
de ingave van deze items zijn eveneens bepaald met hun eigen 
activatie-datum.

Op basis van de items, mag de gebruiker verschillende ingave-
stramienen bepalen die hij vervolgens aan de verzorg-eenheden 
linkt. Zo beslist hij voor elke verpleeg-eenheid de items in te geven 
en in welke volgorde ze ingegeven moeten worden. Het is nog 
altijd mogelijk (indien nodig) om tijdens de ingave het stramien te 
veranderen (bijv. : een opgenomen patiënt in een bepaalde dienst 
heeft een andere specifieke verzorging nodig).

Bovendien, automatisch gelinkt aan 
onze toepassing , levert hij alle 

benodigde gegevens voor een simulatie 
van de berekeningen voor de financiering 
van de verantwoorde activiteit en de 

referentiebedragen. Hij laat zo aan de 
toe de verdeling van de verantwoorde 

activiteit per arts te berekenen.
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